Bordány Nagyközség Önkormányzati Képviselő- testületének
2019. évi ülés-, munka-, és rendezvényterve
Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.§-a alapján
az alábbiakban terjesztem elő a 2019. évi ülés- és munka- és rendezvényterv javaslatomat.
Ebben szerepelnek a jogszabályok által kötelezően előírt napirendek, valamint a korábbi
Képviselő- testületi rendeletekben meghatározott témakörök. A munkatervhez javaslatot
kértem a bizottságoktól az intézmények vezetőitől valamint a nagyközségben működő civil
szervezetektől.
Az ülésterv összeállítása az alábbi szempontok alapján történt:
1./ Jogszabályok által kötelezően előirt napirendek beépítése:
Téma
közmeghallgatás

beszámoló a társulások
működéséről
beszámoló a Bordányi
Polgármesteri Hivatal
működéséről
Gazdálkodás
költségvetési rendelet
előterjesztése
- (adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő
fizetési
kötelezettségeinek
megállapítása)
előző évi zárszámadásról szóló
rendelet elfogadása
- önkormányzat
adósságállományának,
adósságot keletkeztető
ügyeletek
kimutatásának
elfogadása
- vagyonkimutatás
elfogadása
- ök. tul.-ban álló
gazdálkodó szervezetek
működéséből származó
kötelezettségeket, a
részesedések alakulását
Belső ellenőrzés
éves ellenőrzési jelentés
elfogadása

Jogszabályhely
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54.§
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pont
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) f)

Határidő
évente egyszer

évente egyszer

évente egyszer

az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24.§ (2)

február 15, vagy központi
költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő
negyvenötödik nap

az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. § (1)

Kt. elé terjesztését követő
harminc napon belül, de
legkésőbb a költségvetési
évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig hatályba
lépjen

az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV 70. §
a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső

Zárszámadási
rendelettervezettel
egyidejűleg

ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 49.§ (3a)
éves ellenőrzési terv elfogadása
Környezetvédelem
környezet védelméről szóló
lakossági tájékoztató elfogadása
a lakóhely környezeti
állapotáról szóló lakossági
tájékoztató elfogadása
Gyermekvédelem, szociális
ügyek, oktatás, nevelés
beszámoló a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
szociális szolgáltatástervezési
koncepció felülvizsgálata

Óvoda munkatervének (nevelési
év helyi rendjének) jóváhagyása

Közbeszerzés
éves közbeszerzési terv
jóváhagyása
Közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatási terv
elfogadása

Közbiztonság
a rendőrség beszámolója a
közbiztonság helyzetéről
Településrendezés
Középtávra szóló integrált
településfejlesztési stratégia
végrehajtásáról szóló
beszámoló

Középtávra szóló integrált
településfejlesztési stratégia
felülvizsgálata

Települési Értéktár Bizottság

helyi önkormányzatairól 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119.§ (5)

december 31.

a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § e)
a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 51. § (3) bek.

évente egyszer

évente egyszer

gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. § (6)
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (3)

május 31.

a nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 3.§

nevelési év kezdete előtt

a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 42. § (1)

március 31

a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 8.§ (4) a)
bekezdés

-

a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (4)

évente egyszer

a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 6.§ (3)
a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 7.§

évente egyszer (amennyiben
van településfejlesztési
stratégia)

két évente

négy évente (amennyiben
van településfejlesztési
stratégia)

Települési Értéktár Bizottság
Beszámolója

a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet
3.§ (1) bekezdés c)

félévet követő hónap utolsó
napjáig

Választási eljárás
szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása

a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. § 25.§ (1)

helyi választási bizottság
tagjainak megválasztása

a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. §

országgyűlési képviselők
általános választásának
kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja
előtti huszadik napon illetve
szükség esetén
települési önkormányzat
képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános
választásának kitűzését
követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon

2./ Korábbi Képviselő- testületi döntések végrehajtása:
o díszpolgári cím, és Bordány Nagyközségért emlékérem adományozása
o az éves ellenőrzések tapasztalatainak értékelése
o Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
o Beszámoló Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tevékenységéről
3./ Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos témakörök:
o civil szervezetekkel való kapcsolattartás értékelése, támogatási keret meghatározása,
helyi kezdeményezések támogatása
o képviselő- testület által alapított alapítvány beszámolója
o falunapok megszervezéséről szóló beszámoló
o tájékoztató a Nagyközség lakosságát érintő szolgáltatásokról
Képviselő- testületi ülések időpontjai, napirendjei
2019. február 14. (csütörtök), 17 óra
A képviselő- testületi ülés helyszíne: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár, Díszterem

1. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2. A civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2019. évi helyi
kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Véleményez: Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság
Véleményez: Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
3. A 2019. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

4. Bordány Nagyközség Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési rendeletének
megalkotásáról (adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása)
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Véleményez: Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Egészségügyi,
Oktatási és Szociális Bizottság, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
5. Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök
6. Egyebek, Interpellációk, kérdések
2019. március 28. (csütörtök), 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS
A képviselő testületi ülés helyszíne: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár

1. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2. Beszámoló a rendőrség településen végzett munkájáról
3. Beszámoló Bordány Nagyközség Mezőőri Szolgálatának munkájáról
4. Tájékoztató a településen gyermekétkeztetési szolgáltatást ellátó vállalkozó
tevékenységéről
5. Tájékoztató a településen egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatók tevékenységéről
6. Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal
tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető
7. A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8. Egyebek, Interpellációk, kérdések

2019. április 25. (csütörtök), 17 óra
A képviselő testületi ülés helyszíne: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár

1. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2. Bordány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Véleményez: Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

3. Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Kálmán Lászlóné, belső ellenőr
4. Bordány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotása
- önkormányzat adósságállományának, adósságot keletkeztető ügyeletek kimutatásának
elfogadása,
- vagyonkimutatás elfogadása,
- ök. tul.-ban álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a
részesedések alakulásának kimutatása.

Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5. Egyebek, Interpellációk, kérdések
2019. május 30. (csütörtök), 17 óra
A képviselő testületi ülés helyszíne: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár

1. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált
Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról, (szükség esetén a szociális
szolgáltatástervezetési koncepció felülvizsgálata)
Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető
3. Tájékoztató az önkormányzati alapítású Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány
tevékenységéről
4. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár tevékenységéről
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető
5. Beszámoló a Bordányi falunapok előkészületéről
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető
6. Egyebek, Interpellációk, kérdések
7. Díszpolgári címmel és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak kiválasztása
(zárt ülés)
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2019. június 27. (csütörtök), 17 óra
A képviselő testületi ülés helyszíne: Apraja falva Óvoda és Bölcsőde

1. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

2. A 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Véleményez: Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
3. Tájékoztatás az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tevékenységéről, illetve a 2019/2020. évi nevelési év terveiről
Előadó: Ocskó Zoltán, igazgató
4. Apraja falva Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2018/2019 évi nevelési évről
Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető
5. Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 évi nevelési évének meghatározása,
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető
6. Beszámoló a 2019. évi Bordányi Falunapok rendezvényéről
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető
7. Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök
8. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása (szükség esetén szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztása)
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
9. Egyebek, Interpellációk, kérdések
2019. július és augusztus hónapban szükség esetén
kerül csak Képviselő- testületi ülés megtartására.
2019. szeptember 26. (csütörtök), 17 óra
A képviselő testületi ülés helyszíne: Integrált Szociális és Egészségügyi Központ

1. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2. Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati
adóhatóság tevékenységéről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Véleményez: Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
3. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4. Beszámoló Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tevékenységéről
Előadó: Lovai Mihály, ügyvezető

5. Beszámoló Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet tevékenységéről
Előadó: Frankné Varga Katalin, igazgató elnök
6. Egyebek, Interpellációk, kérdések
Az év további időszakában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását követően felálló képviselő- testület döntése alapján kerülnek képviselő- testületi
ülések megtartásra.

Bizottsági ülések időpontjai
A képviselő- testületi ülés napján
1600 órától: a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésezik,
1630 órától: az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság ülésezik.
Intézményvezetői értekezletek időpontjai
2019. február 6. (szerda), 14 óra
2019. március 6. (szerda), 14 óra
2019. április 3. (szerda), 14 óra
2019. május 8. (szerda), 14 óra
2019. június 5. (szerda), 14 óra
2019. szeptember 5. (szerda), 14 óra
A Polgármesteri Hivatal munkaértekezleteinek tervezett időpontjai
2019. január 16. (szerda), 14 óra
2019. március 13. (szerda), 14 óra
2019. május 8. (szerda), 14 óra
2019. szeptember 11. (szerda), 14 óra
2019. november 13. (szerda), 14 óra
Falugyűlés tervezett időpontja: 2019. február 28., csütörtök 1700

A Bordányi Napló tervezett megjelenési időpontjai
2019. január 25. (péntek)
2019. február 22. (péntek)
2019. március 29. (péntek)
2019. április 26. (péntek)
2019. május 31. (péntek)
2019. június 28. (péntek)
2019. július 26. (péntek)
2019. augusztus 30. (péntek)
2019. szeptember 27. (péntek)
2019. október 25. (péntek)
2019. november 29. (péntek)
2019. december 13. (péntek)

Lapzárta a megjelenés előtt 10 nappal.

A Bordányi Hírek tervezett megjelenési időpontjai
2019. január 04. (péntek)
2019. január 11. (péntek)
2019. január 18. (péntek)
2019. február 01. (péntek)
2019. február 08. (péntek)
2019. február 15. (péntek)
2019. március 01. (péntek)
2019. március 08. (péntek)
2019. március 22. (péntek)
2019. április 05. (péntek)
2019. április 12. (péntek)
2019. május 03. (péntek)
2019. május 10. (péntek)
2019. május 17. (péntek)
2019. május 24. (péntek)
2019. június 07. (péntek)
2019. június 14. (péntek)
2019. szeptember 06. (péntek)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 20. (péntek)
2019. október 04. (péntek)
2019. október 11. (péntek)
2019. október 18. (péntek)
2019. november 08. (péntek)
2019. november 15. (péntek)
2019. november 22. (péntek)
2019. december 07. (péntek)
Lapzárta a megjelenés előtt 3 nappal.

2019. évi rendezvények és programok Bordányban:
2019. január 5. szombat - Újévi koncert a Faluházban
2019. január 21-25. hétfő-péntek - Művészeti Iskola tanszakainak félévzáró bemutatói
2019. január 22. kedd - Magyar Kultúra Napja az iskolában
2019. január 23. hétfő - Magyar Kultúra Napja
2019. január 30. szerda - RETRO véradás
2019. február 1. péntek - RETRO 14 buli
2019. február 2. szombat - IV. Jótékonysági Katolikus Bál
2019. február 12. kedd - Farsangi bál a nyugdíjas klubban
2019. február 15-17. péntek-vasárnap - Kultúrházak éjjel-nappal program
2019. február 16. szombat - Óvodabál
2019. február 19-20. kedd-szerda - Bordányi Színházi Esték
2019. február 22. péntek - Iskolai karnevál
2019. február 22. péntek - Óvodai Farsang
2019. március 12. kedd - Nőnapi bál a nyugdíjasklubban
2019. március 14. csütörtök - 1848/49-es iskolai ünnepség
2019. március 15. péntek - 1848-49-es megemlékezés a Petőfi szobornál (GYIFÖ)
2019. március 23. szombat - Bordányi Kultúra Napja
2019. március 24. vasárnap - Babaruha börze
2019. április 2. kedd - Tavaszi zsongás a Nyugdíjas Klubban
2019. április 5-6. péntek-szombat - VII. Tollas Maraton
2019. április 13. szombat - Papír és fémhulladék gyűjtő akció
2019. április 14. vasárnap - Virágvasárnap, Barkaszentelés, Passió
2019. április 15-17. hétfő-szerda - Óvodai nyílt napok
2019. április 26. péntek - Óvodai családi nap
2019. április 27. szombat - VI. Homokhát Félmaraton
2019. április 28. vasárnap - Szent Márk napi búzaszentelés
2019. május 5. vasárnap - Anyák napi szentmise
2019. május 7. kedd - Anyák napja a nyugdíjasklubban
2019. május 11. szombat - XXI. Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Művészeti Fesztivál
2019. május 17. péntek - Bölcsődei családi nap
2019. május 20-24. hétfő-péntek - Óvodai tanévzáró műsorok
2019. május 25. szombat - Nagycsoportosok búcsúztatója
2019. május 27-31. hétfő-péntek - Művészeti Iskola tanszakainak év végi bemutatói
2019. május 31. péntek - Óvodai gyermeknap
2019. május 31. péntek – Csillag születik
2019. június 4. kedd - Nemzeti összetartozás napja
2019. június 7. péntek - Óvodai pizsama parti
2019. június 8. szombat - Borostyán Dalkör 16. népzenei találkozója
2019. június 9. vasárnap - Véradás a falunapon
2019. június 9-10. vasárnap - hétfő - Pünkösd Feszt-27. Bordányi Falunapok
2019. június 9. vasárnap - Pünkösdvasárnap, Elsőáldozás
2019. június 12. szerda - Diák önkormányzati nap
2019. június 15. szombat - Iskolai ballagás
2019. június 19. szerda – Iskolai tanévzáró ünnepség
2019. június 23. vasárnap - Te Deum - Tanévzáró szentmise
2019. június 23. vasárnap - Úrnapja, Szentmise és körmenet
2019. június 24-28. (hétfő-péntek) – Média tábor
2019. június 25. kedd - Piknik a Parkban (nyugdíjas klub)
2019. július 1-5. hétfő-péntek - Nyári Napközis és Faluvédő Tábor

2019. július 6. szombat - Morajlás Ifjúsági Fesztivál Vol. 3
2019. július 29. - augusztus 4. hétfő-vasárnap - Focitábor
2019. augusztus 2-3. péntek-szombat - Rádióamatőr Találkozó
2019. augusztus 5-9. hétfő-péntek - Kincskereső tábor
2019. augusztus 17. szombat - III. Homokhát Éjszakai Félmaraton
2019. augusztus 20. kedd - Szent István Király, az új kenyér megáldása
2019. augusztus 24-25. szombat- vasárnap - Szent István napi búcsú
2019. szeptember 2. hétfő - Tanévnyitó iskolai ünnepség
2019. szeptember 14. szombat - VII. Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja
2019. szeptember 19. csütörtök - Anyatej Világnapja
2019. szeptember 15. vasárnap - Veni Sancte - Tanévnyitó szentmise
2019. szeptember 20. péntek - Óvodai szüret
2019. szeptember 21. szombat - Papírhulladék gyűjtő akció
2019. szeptember 27. péntek - Ádám Jenő Emléknap
2019. október 5. - A bordányi labdarúgás napja
2019. október 13. vasárnap - Babaruha börze
2019. október 15. kedd - Települési idősek világnapja
2019. október 18. péntek - Tökfesztivál az óvodában
2019. október 22. kedd - 1956-os megemlékezés
2019. október 23. szerda - 1956-os forradalom megemlékezés a Pesti srác szobornál
(GYIFÖ)
2019. október 23. szerda - Nyugdíjas Klub vendégváró baráti találkozója
2019. november 9. szombat - Iskolabál
2019. november 13-14. szerda-csütörtök - ISZEK nyílt napok
2019. november 24. vasárnap - Szent Erzsébet kenyerének megáldása
2019. november 30. szombat - BSK Sportbál 2019
2019. december 1.,8.,15., 22. vasárnap 16 órától - Adventi hétvégék és jótékonysági
karácsonyi vásár
2019. december 17. kedd - Évzáró családi nap és karácsonyi előzetes a nyugdíjas klubban
2019. december 19. csütörtök - Karácsonyi koncert a templomban
2019. december 20. péntek - Iskolások karácsonyi műsora
2019. december 31. kedd - Év végi hálaadó szentmise
2019. minden hónap utolsó szerdája (kivéve december) - Vöröskeresztes ruhaosztás (Benke
G.u. 33.)

Balogh Ferenc, képviselő fogadóórája:
Minden soros képviselő- testületi ülést megelőző kedd nap 16-17 óra között. Helyszín:
Faluház és Könyvtár

